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• Arqueologias de Ambientes Aquáticos

• Evolução dos Equipamentos de Mergulho

• Arqueologia Subaquática no Brasil - considerações

• Sítios Arqueológicos Brasileiros

• Métodos de Registro Submerso    (importância do 

registro)

• Galeão Sacramento – Mapa, Pesquisa Atual

• Conservação – Caso Vasa

• Discussão – Caso Santos

• Praia do Francês – Marechal Deodoro/Alagoas



ARQUEOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS

• Arqueologia Subaquática

• Arqueologia Marítima

• Arqueologia Naval

• Arqueologia Portuária

• Arqueologia Lacustre

• Arqueologia Náutica

• Arqueologia Fluvial

• Arqueologia Ribeirinha



EVOLUÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO











GEORGE BASS



MÉTODOS DE REGISTRO SUBMERSO    
(IMPORTÂNCIA DO REGISTRO)





Foto: P. B. Camargo, 2012.

Foto: F. Dantas, 2012.









Medindo, desenhando e 

anotando

Fernanda Rodrigues -

Natureza & Imagem

http://www.historiaehistoria.c

om.br/materia.cfm?tb=artigo

s&id=7

Desenho com giz sobre 

um plástico – decalque

http://www.arqueologias

ubaquatica.org.br/cean

s/projetos_gilson_amazo

nas.html



ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA NO BRASIL 
CONSIDERAÇÕES

Uma grande diferença dos museus do exterior analisados e os 
museus brasileiros é que nenhuma das pesquisas arqueológicas 
desenvolvidas em âmbito acadêmico são contempladas em 
nenhum desses museus. Em relação às pesquisas sobre o tema 
da arqueologia de ambientes aquáticos, de 1998 até 2013, data 
próxima ao primeiro levantamento realizado por nós, existia um 
total de 17, sendo 12 dissertações e 5 teses. De 2014 até 2018, o 
número de pesquisas aumentou para 28, sendo realizadas neste 
período mais de 10 dissertações e 1 tese. Os estudos sobre essa 
temática no Brasil são diversos e a maior parte trata de outros 
assuntos além dos naufrágios.



A respeito das temáticas, a maior parte das pesquisas 

desenvolvidas voltam-se para questões das paisagens de 

ambientes aquáticos (14 pesquisas): os outros temas 

encontrados são naufrágios (6 pesquisas); aspectos bélicos 

(3 pesquisas), sítios pré-históricos submersos (2 pesquisas), 

arqueologia pública e subaquática (1 pesquisa), e 

arqueologia subaquática e gênero (1 pesquisa). 





SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS BRASILEIROS

Gravuras rupestres 
submersas.
http://www.arqueologiasuba
quatica.org.br/ceans/projeto
s_gilson_amazonas.html

Sambaquis submersos em 
Cananéia.
Foto: Flávio Calippo, 2004
http://www.arqueologiasubaqu
atica.org.br/ceans/projetos_cali
ppo_cananeia.html 



Partes de madeira de um navio negreiro em 

Angra dos Reis – RJ.

http://www.arqueologiasubaquatica.org.br/c

eans/projetos_gilson_NEGREIRO.htm

Muitas vezes pensamos que 

vamos encontrar um navio 

inteirinho embaixo d’água.

Ao contrário, os navios 

antigos, feitos em madeira, 

com o tempo vão de 

desmontando. 

São encontradas parte deles 

espalhadas.

Tentar imaginar como ele era 

é como montar um quebra-

cabeça.



Âncora no arquipélago São Pedro e São Paulo.

Foto: Flávio Calippo, 2006.

http://www.arqueologiasubaquatica.org.br/ceans/proje

tos_gilson_spedro_spaulo.htm

Canhões no arquipélago de 

São Pedro e São Paulo.

Foto: Flávio Calippo, 2006

http://www.arqueologiasub

aquatica.org.br/ceans/proje

tos_gilson_spedro_spaulo.ht

m

Âncoras e canhões indicam a presença de 

naufrágios nas proximidades.



Imagem de um galeão de 200 toneladas. Do livro Traças de Carpintaria, 

1616 (Manoel Fernandez).

Os galeões era navios usados nos séculos XVI e XVII para transporte de cargas. 

Mas eles também carregavam canhões e outros armamentos. 

Eles tinham que estar preparados, caso outro navio tentasse atacá-los no mar para roubar a 

carga.

Existem navios desse naufragados no Brasil  e no mundo, é o caso do Galeão Sacramento, 

afundado na Bahia em 1668.



FORMAÇÃO DE UM SÍTIO DE NAUFRÁGIO

https://www.youtube.com/watch?v=c32mv8REYV4



GALEÃO SACRAMENTO





CONSERVAÇÃO 
CASO VASA



DISCUSSÃO – CASO SANTOS

https://www.youtube.com/watch?v=sbVdzhERxHw&t=3s



PRAIA DO FRANCÊS 
MARECHAL DEODORO/ALAGOAS







https://www.youtube.com/arqueologiaalternativa



PERGUNTAS 
???????????????



VOCÊ TEM SORTE?



OBRIGADA

CRISEUGENIA.ARQUEO@GMAIL.COM


